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Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i XP 

Chemistries AB har fastställts till 1,01 SEK per aktie 

XP Chemistries AB (publ) (”XP Chemistries” eller ”Bolaget”) emitterade under fjärde kvartalet 2021 

teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen 

för optionerna av serie TO1 ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på 

Nasdaq First North under mätperioden från och med den 22 augusti 2022 till och med 2 september 2022, dock att 

teckningskursen inte får vara lägre än kvotvärdet för Bolagets aktier och inte får vara högre än 6,75 SEK per aktie. 

Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 1,45 SEK och 

teckningskursen har således fastställts till 1,01 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 

ska ske under perioden från och med den 6 september 2022 till och med den 20 september 2022. 

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets hemsida 

https://investor.xpchemistries.com/to1/. 

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO1: 

Nyttjandeperiod: 6 september 2022 – 20 september 2022. 

Teckningskurs: Nyttjande av en (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) aktie till teckningskurs 

1,01 SEK per aktie. 

Emissionsvolym: Det totala antalet teckningsoptioner av serie TO1 uppgår till 8 467 000. Vid fullt nyttjande av 

teckningsoptionerna av serie TO1 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 8 467 000 aktier och Bolaget kommer 

att tillföras cirka 8,6 MSEK, före emissionskostnader. 

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO1: 16 september 2022. 

Betalning: Genom samtidig betalning. 

Rådgivare 

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Advokatbyrån Gulliksson AB är legal 

rådgivare till XP Chemistries i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna. 

Certified Adviser 

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post, 

ca@mangold.se. 

För ytterligare information 

Erik Nelsson, VD, XP Chemistries AB 

E-post: en@xpchemistries.com

Tel: +46 7 2250 04 15

Om XP Chemistries AB 

XP Chemistries är ett svenskt bioteknikbolag med patenterade teknologier för att framställa kapsaicin från hållbara 

skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Bolagets teknologi medför en rad fördelar, bland 

annat att processen är hållbar, kapsaicinet får en mycket högre renhet, processen är kostnadseffektiv och enkel att 

skala upp. Kapsaicin är ett fettlösligt, färg- och doftlöst, vaxartat ämne och är orsaken till den upplevda hettan i 

växtarter tillhörande släktet chilipeppar. Kapsaicin används i dag i flertalet produkter, bland annat i djurfoder, 

skadedjursbekämpning, kosmetika och medicinska produkter. Bolagets verksamhet är inriktad på att utveckla 
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produkter baserade på kapsaicin som är producerat med Bolagets patenterade process och är i linje med FN:s globala 

mål för hållbar utveckling. Bolaget är idag uppdelat i fyra marknadsområden som alla kommer producera och 

marknadsföra produkter innehållande kapsaicin. De fyra marknadsområdena heter Feed, Cosmetics, Life och Protect. 

Bolagets verksamhet bidrar till hållbar produktion och konsumtion genom att bland annat motverka överanvändning 

av antibiotika. Mer info på https://www.xpchemistries.com/. 
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